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Cientistas descobrem nova variante do coronavírus com 

46 mutações na França 
Link: https://bit.ly/32UOi47  

Data da Detecção: 06/01/2022  

Fonte:  Terra Brasil Notícias 

Local de Notícia: Internacional 

O Instituto Mediterrâneo de Infecção do Centro Hospitalar Universitário 

(IHU) identificou uma nova variante na França. Denominada de B.1.640.2., 

a cepa tem 46 mutações e 12 casos foram detectados até agora no país. Os cientistas afirmam, entretanto, que a 

descoberta não é motivo para alarme, pois até agora a nova variante não apresenta sinais de que seja mais perigosa que 

as outras cepas do vírus. Um conjunto de 12 casos da B.1.640.2 foi confirmado perto da área de Marselha, no sul da 

França. De acordo com o artigo, o primeiro caso foi um homem totalmente vacinado que havia retornado em novembro 

de uma viagem a Camarões, na África. Ele teria apresentado apenas sintomas respiratórios leves. Os cientistas afirmam 

que ainda é cedo para especular sobre as características virológicas, epidemiológicas ou clínicas da variante. 

Mundo bate recorde de casos de Covid-19 em 24h, com 

2,59 milhões de infecções 
Link: https://bit.ly/3qQTqhP  

Data da Detecção: 06/01/2022  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

De acordo com o levantamento da organização Our World In Data, o 

mundo bateu um novo recorde de casos da Covid-19 registrados em 24 horas nesta quarta-feira (5), chegando aos 2,59 

milhões. O recorde anterior havia sido registrado no dia anterior, 4 de janeiro, com 2,4 milhões. Apesar do crescimento 

dos casos, o número de mortes é mais baixo que em outros momentos da pandemia do coronavírus – foram contabilizadas 

7.890 nas últimas 24 horas. O recorde de mortes em um dia foi registrado em 26 de janeiro de 2021, com 17.442. 

 

OMS: estudos apontam que Ômicron afeta trato 

respiratório superior 

Link: https://bit.ly/3zviD5p  

Data da Detecção: 04/01/2022  

Fonte:  ONU News 

Local de Notícia: Internacional 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou esta terça-feira que 

vários estudos apontam que a variante Ômicron da Covid-19 afeta mais o 

trato respiratório superior. Em Genebra, o epidemiologista da agência da 

ONU, Abdi Mahamud, explicou ser uma boa notícia o fato da variante não atingir os pulmões como as outras estirpes do 

coronavírus. O especialista Abdi Mahamud lembrou que mais análises científicas são necessárias para entender como a 

Ômicron atua no organismo. Porém, ele garante que evidências obtidas na África do Sul, onde a variante foi descoberta, 

apontam que as vacinas existentes continuam protegendo da doença, diminuindo especialmente os riscos de 

hospitalização ou de sintomas severos da Covid-19. De acordo com Mahamud, o desafio continua sendo o mesmo: fazer 

com que a população mais vulnerável receba as doses do imunizante, para que se consiga atingir a meta de ter 70% da 

população mundial completamente vacinada até meados deste ano.

https://bit.ly/32UOi47
https://bit.ly/3qQTqhP
https://bit.ly/3zviD5p


 

 

Prefeitura de SP pede a Ministério da Saúde redução do 

tempo de isolamento para casos assintomáticos de 

Covid para 5 dias 
Link:  https://glo.bo/32VZLR5  
Data da Detecção: 06/01/2022  
Fonte:  G1 
Local de Notícia: NACIONAL 
A Prefeitura de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira 

(6) a redução do tempo de isolamento de casos assintomáticos de Covid-

19 para 5 dias. Os casos sintomáticos permanecerão como estão, com isolamento de 10 a 14 dias. O objetivo é que esta 

passe a ser a nova recomendação da rede municipal de saúde. 

Segundo o CDC, a mudança é motivada pelas evidências científicas já conhecidas, que demonstram que a maior parte da 

transmissão do vírus Sars-CoV-2 ocorre no início do curso da doença, "geralmente 1 ou 2 dias antes do início dos sintomas 

e 2 ou 3 dias depois".  

Primeira morte no Brasil pela variante Ômicron é 

registrada em Goiás 
Link: https://bit.ly/3f0fgd2  

Data da Detecção: 06/01/2022  

Fonte:  CNN NACIONAL 

Local de Notícia: NACIONAL 

A cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, registrou a primeira morte 

pela variante Ômicron do Coronavírus, nesta quinta-feira (6). De acordo 

com a prefeitura, a vítima era um homem de 68 anos, hipertenso e 

portador de “doença pulmonar obstrutiva crônica”, que estava internado 

em um hospital local. “O paciente era contactante de um caso que a pasta já havia confirmado como infecção pela 

variante. O homem estava vacinado com três doses”, informou a prefeitura em nota. A Secretaria de Saúde da cidade 

informou que a confirmação da morte acontece dez dias após a declaração de transmissão comunitária da cepa na cidade. 

________________________________________________________________________________________________ 

Em uma semana, resultados positivos para Covid 

crescem 114% 
Link: https://bit.ly/3HE3qBK  

Data da Detecção: 04/01/2022  

Fonte:  RECORD NOTICIAS 

Local de Notícia: NACIONAL 

O número de exames com resultado positivo para detecção de Covid-19 

realizados no país teve um aumento de 114% na maior rede privada de 

laboratórios de análise do Brasil na semana entre os dias 29 de 

dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022 em comparação com a semana 

anterior. De acordo com um levantamento feito pela Rede Dasa, que 

reúne mais de 900 laboratórios pelo país, a taxa de testes que identificou a presença do vírus ativo saltou de 18,98% para 

40,6% no período. Ainda segundo o levantamento, a procura por testes RT-PCR registrou crescimento de 53,4% durante 

essa semana. As festas de fim de ano mudaram o panorama da infecção no país, registrando aumento no número de 

casos e com a nova variante do vírus, a Ômicron, se tornando a predominante no país. 

.

https://glo.bo/32VZLR5
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Macapá continua oferta de vacina contra Covid-19 e 

Tríplice Viral; veja os pontos e horários desta sexta-feira 

(7) 

Link:  https://bit.ly/3qS9jEB  

Data da Detecção: 06/01/2022  

Fonte:  SITE PREFEITURA MACAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

Nesta sexta-feira (7), a Prefeitura de Macapá segue na oferta de vacina com 

o objetivo de imunizar a população. Os imunizantes estarão sendo 

ofertados em 22 pontos da capital. Para receber a vacina contra covid-19, é necessário apresentar documento oficial com 

foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. No caso de pessoas com comorbidade é preciso de laudo 

médico que comprove a enfermidade. Já para ser imunizado contra a Tríplice Viral é preciso da carteira de vacinação. 

Estado e prefeitura intensificam ações para contenção de 

casos de síndromes gripais no Iapen 
Link: https://bit.ly/3G5wMZg  

Data da Detecção: 05/01/2022  

Fonte:   ASCOM /SVS/AP 

Local de Notícia: ESTADUAL 

Na manhã desta terça-feira, 4, o Governo do Amapá reuniu as autoridades 

de vigilância e assistência em saúde para traçar um plano de intensificação 

de ações dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá 

(Iapen), para a contenção de casos de pessoas com síndromes gripais. As 

equipes farão atendimento médico dentro do Instituto, onde realizarão uma nova coleta de exames RT-PCR, para 

identificação do vírus, assim como, uma triagem para separação dos que apresentam sintomas. Também será realizado 

um acompanhamento do estado de saúde de cada pessoa doente. As equipes de Saúde da Família do município estão 

monitorando novos casos e será feito um bloqueio vacinal para aqueles que ainda não foram imunizados contra influenza 

e covid-19. 

Governo já distribuiu mais de 5 mil comprimidos de 

combate à influenza 
Link: https://bit.ly/3pZqqVY   

Data da Detecção: 05/01/2022  

Fonte: ASCOM/SVS 

Local de Notícia: ESTADUAL 

Nos últimos dias do ano de 2021 e no início deste ano, o Governo do Amapá 

distribuiu 5,9 mil comprimidos do remédio Tamiflu, para atender os 

municípios e unidades de saúde com o antiviral que combate a influenza. Essa é uma das medidas para a contenção de 

casos de síndromes gripais, que têm tido um surto em todo o estado. Tamiflu é um antiviral com fosfato de oseltamivir 

na composição, que impede a multiplicação e bloqueia as ações dos vírus da influenza A e B. O remédio inibe a liberação 

de vírus de células já infectadas, assim como a entrada do vírus em células ainda não infectadas e a propagação do vírus 

no organismo. O tratamento é dividido em três dosagens, 30mg e 45mg para crianças e adolescentes, respectivamente, 

e 75 mg para adultos  

https://bit.ly/3qS9jEB
https://bit.ly/3G5wMZg
https://bit.ly/3pZqqVY
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